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Extramurale activiteit vrijdag 28 september 2018 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
Beste leerling 
 
 
Het project “Tinnitus, niet dus!”, georganiseerd door de stad Aalst, heeft als doel jongeren te 
sensibiliseren rond gehoorschade. Dit kadert zowel in de leefwereld van de jongeren als in de lessen 
biologie.  
Veel jongeren lopen gehoorschade op zonder het te beseffen en met het project willen wij hen 
bewust maken over de risico’s die zij lopen en hoe zij zich kunnen beschermen. Tijdens de kick-off 
sessie is het de bedoeling dat de leerlingen uitleg krijgen over wat gehoorschade is en de oorzaken 
ervan. 
Het programma bestaat uit een kortfilm, tips en tricks, het oefenen van het correct inbrengen van 
oordoppen en een getuigenis van Thomas (een jongeman die op vroege leeftijd tinnitus heeft 
opgelopen).  
Kortom: de moeite waard om naar te luisteren! 
 
Praktisch: Deze sessies gaan door op vrijdag 28 september 2018, in 2 groepen:  
 

SESSIE 1: 4 HUWE LATN ECON 
Om 9:10 verlaat je samen met de leerkracht van het eerste lesuur het lokaal en plaats je je 
boekentas in het OLC. We verzamelen op de speelplaats en vertrekken met de leerkrachten van het 
2

e
 lesuur om 9u15 naar de Werf. We zijn terug omstreeks 11u10. Je haalt je boekentas op in het 

OLC en gaat dan naar het lokaal en de leerkracht van het 4
e
 lesuur. Vanzelfsprekend gaat ook het 5

e
 

lesuur gewoon door.  
 

SESSIE 2: 4 WETN SPWE 
We plaatsen de boekentassen in lokaal 253 om 13u25 (iedereen komt tegen dat uur naar boven en 
heeft al gegeten!) en vertrekken om 13u40 naar de Werf. We zijn terug op school omstreeks 15u50 
en halen dan de boekentassen op. Hou dus rekening met een iets langere schooldag in verband met 
je transport naar huis!  
 
We rekenen erop dat iedereen zich correct gedraagt en gemotiveerd meewerkt! GSM’s staan af 
tijdens de sessie! 
 
Deze activiteit is gratis. 
Deelname aan een extramurale activiteit is verplicht (zie schoolreglement). 
 
Wij hopen dat deze activiteit dit voor alle leerlingen een boeiende en leerrijke ervaring wordt. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
Dorien Selis   Marie-Paule Haegeman 
Projectleider   Directeur 


